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Level of Use of Preventive and Curative Health Services by Individuals 
Aged 65 Years or Over Living in the City Center of Manisa 

Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık 
Hizmetlerini Kullanma Durumu
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ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to determine the level of use of 
preventive and curative health services by individuals aged 65 years 
or over living in the city center of Manisa, a province in the western 
part of Turkey. Method: This is a cross-sectional analytical study. In 
the study, the health service usage questionnaire, socio-demograp-
hic characteristics questionnaire and Barthel Index (BI) were used. 
The study data were analyzed using the SPSS for 15.00 Windows 
statistical package program. In the analysis of the data, descripti-
ve statistics, chi-square test, student t-test and logistic regression 
analysis were used. Results: The mean age of the participants was 
71.7 ± 6.45 years (min: 65 max: 98). Of them, 186 (47.7%) were 
female and 226 (52.3%) were male. It was determined that 27.6% 
of the participating elderly had unmet needs for health services. The 
number of the patients hospitalized in the last year was 93 (23.8%). 
According to the results of the logistic regression, having a chronic 
disease, multiple drug use, marital status, daily life activity level was 
determined as a factor related to being a permenat source of service. 
Conclusion: This study demonstrated that the use of health services 
is mainly related to variables involving need factors and facilitating 
factors.

Amaç: Bu araştırma, Manisa merkezinde yasayan 65 yas ve üstü 
bireylerin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kullanma dü-
zeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma ke-
sitsel tipte analitik bir çalışmadır. Araştırmada, sağlık hizmeti kulla-
nım anketi, sosyo-demografik özellikler formu ve Sosyo-demografik 
özellikler formu ve Barthel İndeksi (Bİ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 
for 15.00 Windows istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 
Veriler tanımlayıcı istatistikler ki-kare testi, student t- test ve lojis-
tik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular:  Araştırma 
gurubunun yaş dağılımı 71.7± 6.45 (65-98). 186’sı (%47.7) kadın, 
226’sı ( %52.3) erkekti. Yaslıların %27.6’ünün karşılanmayan sağlık 
hizmet gereksinimi olduğu belirlenmiştir. Son bir yıl içinde hastane-
ye yatanların sayısı 93 ‘tür (%23.8). Lojistik regresyon sonuçlarına 
göre, herhangi bir kronik hastalığı olma, çoklu ilaç kullanımı, me-
deni durum, günlük yaşam aktivite düzeyi sürekli bir hizmet kayna-
ğı olmada ilişkili faktör olarak belirlenmiştir.  Sonuç: Bu çalışma 
sağlık hizmet kullanımının ağırlıklı olarak gereksinim faktörleri ve 
kolaylaştırıcı faktörler olarak yer alan değişkenler ile ilişkili oldu-
ğunu ortaya koymuştur.
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GİRİŞ

Beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğurgan-
lığın azalması gibi nedenlerle yaşlı nüfus tüm 
dünyada hem sayısal olarak, hem de toplam nüfus 
içindeki payı yönünden artmaktadır. Ülkemizde 
de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfuslara 
göre daha yüksek bir hız ile artış göstermektedir. 

DSÖ verisine göre küresel düzeyde 1990 yılın-
da %9.2 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun oranı 2015 
yılında %12.3’tür. Bu oranın 2050 yılında %21.1 
olacağı öngörülmektedir. Tüm nüfus içinde 80 

yaş ve üzeri grubun oranı %1.7’dir (1). Türki-
ye’de de tüm dünyada olduğu gibi toplam nüfus 
içinde yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye’de 
nüfus 2015 yılında yaklaşık 78.7 milyon, ortanca 
yaş 31’dir (2). Bu verilere göre, 2025’te nüfusun 
yüzde 10’u 65 yaş ve üzerinde olacak, yaşlı ba-
ğımlılık oranı ise yüzde 14,5’e yükselecektir (3).

Yaşlılık dönemi sosyal ve fiziksel açıdan diğer 
yaş dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu 
dönemde ‘’kan basıncı değişiklikleri, kas gücün-
de, kemik kitlesinde ve solunum kapasitesinde 
azalma, bağışıklık sisteminin zayıflaması, beslen-
me bozuklukları, kanser baskılayıcı genlerin ça-
lışmasında azalma, bazı hormonsal değişiklikler’’  
görülmektedir. Dolayısıyla hastalıkların ortaya 
çıkması ve hastalıklara uyumun azalması 65 yaş 
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ve üstü bireylerde daha sık görülmektedir. Sağlık 
sorunlarının fazla olması nedeniyle yaşlılar sağ-
lık hizmetlerine diğer nüfusa oranla daha fazla 
ihtiyaç duyarlar. Buna karşılık günlük yaşam ak-
tivitelerinin (GYA) önemli ölçüde kısıtlı olması, 
özellikle de ev dışında hareket etmelerinde sınırlı-
lık ve yürüme güçlüğü nedeniyle yaşlıların sağlık 
kuruluşuna ulaşmaları güç olmakta, bunun için 
bir başkasının yardımına gereksinim duyabilmek-
tedirler. Sonuçta sağlık hizmetine daha fazla ih-
tiyaç duyan ancak bu hizmetlerden yeterince ya-
rarlanamayan bir grubun üyesi durumundadırlar. 

Çalışmada yaşlı bireylerde Sağlık hizmetini kul-
lanımını açıklamak için Andersen tarafından 
1968 yılında geliştirilen ve literatürde önemli yer 
tutan “Sağlık hizmetleri kullanımında davranışsal 
modeli”nden (behavioral model of health servi-
ces utilization) yararlanılmıştır. Geliştirilen bu 
modele göre sağlık hizmetleri kullanımı temelde 
“hazırlayıcı ya da kişisel”, “kolaylaştırıcı” ve “ge-
reksinim” ya da “ihtiyaç ” faktörleri olarak ta ele 
alınmaktadır. Hazırlayıcı faktörler bir kişinin bir 
hizmete ihtiyaç duymasını ve o hizmeti kullan-
masını hazırlayan tüm etmenlerdir. Kolaylaştırı-
cı Faktörler, bireylerin hizmetten yararlanmaları 
için var olan imkânların mevcut olması durumu-
dur. Sağlık İhtiyacı Faktörleri ise iki şekilde de-
ğerlendirilir. Bunlardan birincisi algılanan sağlık, 
diğeri sağlık profosyonellerince belirlenen gerek-
sinimler (4,5).

Bu çalışma Manisa kent merkezindeki yaşlıların 
sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarının 
ve bunu etkileyen faktörlerin saptanması, ayrıca 
yaşlıların hangi sağlık kuruluşlarını tercih ettik-
lerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve uy-
gulanmıştır.

YÖNTEM
Çalışma kesitsel tipte analitik bir çalışmadır. Araş-
tırma verileri 01.04.2013/01.05.2013 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Ma-
nisa il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfus 
oluşturmaktadır (N=20080). Manisa için yaşlılar-
da sağlık hizmetine başvuru oranı bilinmediğin-
den prevalans %50 olarak alınmıştır. %95 güven 
aralığında ve %5 hata payı ile en küçük örnek bü-
yüklüğü 390 kişi olarak belirlenmiştir. Örneklem 
seçiminin ilk aşamasında Manisa’da Aile Sağlığı 

Merkezine (11 ASM) bağlı 65 yaş ve üzeri nüfusa 
orantılı olarak her aile sağlığı merkezinden 65 yaş 
ve üzeri kaç birey alınacağı belirlendi. İkinci aşa-
mada bireyler her ASM’ye bağlı aile hekimlerine 
kayıtlı 65 yaş ve üzeri bireyden eşit sayıda olacak 
şekilde aile hekimliği bilgi sisteminden (AHBS)  
random olarak belirlendi.

Çalışmada verilerin toplanmasında üç form kul-
lanılmıştır; Sosyo-demografik özellikler formu, 
Sağlık hizmetleri kullanım anketi, Barthel İndek-
si (Bİ).

Sosyo-demografik Özellikler Formu: Sosyode-
mografik özellikler, sağlık durumu özellikleri, 
ilaç kullanım özelliklerini sorgulayan sorulardan 
oluşmaktadır. 

Sağlık Hizmetlerini Kullanım Anketi: Bu anket 
üç bölümden oluşmaktadır; Sürekli bakım kayna-
ğı, birinci basamak tedavi edici sağlık hizmet kul-
lanımı (başvuru ve ayakta tedavi) , İkinci/üçüncü 
basamak tedavi edici hizmet kullanımı (yatarak 
tedavi).

Sürekli bakım kaynağı varlığı : “Hasta olduğunda 
ya da sağlığınız ile ilgili bir konuda tavsiyeye ih-
tiyacınız olduğunda sıklıkla kullandığınız sağlık 
kurumu var mı?” “Sizin bu güne kadar geçirdiği-
niz sağlık sorunlarınızı, sağlığı ile ilgili geçmişini 
iyi tanıyan yer (sağlık kurumu) var mı?” soruları 
ile sorgulanmıştır. 

Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmet kulla-
nımı: Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmet 
kullanımında son 15 günde herhangi bir sağlık so-
runu yaşama ve bu sorun nedeni ile sağlık hizmeti 
kullanımı ve hizmete erişim sorgulanmıştır. Son 
15 gün içinde herhangi bir sağlık yakınması olup 
da bir sağlık kurumuna başvurmamış olanların 
sağlık hizmet gereksinimi karşılanmamış olarak 
kabul edilmiştir. 

Yatarak tedavi hizmeti kullanımı: Yatarak tedavi 
hizmeti kullanımında ise son bir yıldaki hastane 
yatışları ve hizmet kullanımı ve hizmete erişim 
sorgulanmıştır.

Barthel İndeksi (Bİ), günlük yaşam aktiviteleri 
ve mobilite ile ilgili 10 maddeden oluşmaktadır. 
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Beslenme, tekerlekli sandalyeden yatağa geçiş ve 
dönüş, kendine bakım, banyo, yürüme, merdiven 
inip çıkma, giyinme, mesane ve barsak kontinansı 
değerlendirilmektedir. Maddeler kendine bakım 
ve mobilite ile ilgili olacak şekilde ikiye bölünebi-
lir. Kişinin bu işleri yaparken yardım alıp almadı-
ğına dayalı bir skorlama yapılır. Elde edilebilecek 
en yüksek toplam skor 100’dür ve bireyin fiziksel 
işlevlerinde tamamen bağımsız olduğu anlamına 
gelmektedir. En düşük skor ise 0’dır; bireyin ta-
mamen bağımlı olduğunu göstermektedir (4).

Araştırmanın bağımlı, bağımsız değişkenleri:
Bağımlı Değişkenler:
1. Son 15 günde doktora başvuru durumu: son 15 
gün içinde bir doktora başvurup başvurmadığı, 
başvurduysa kaç kez olduğu sorulmuştur
2. Karşılanmayan sağlık hizmet gereksinimi: Son 
15 gün içinde herhangi bir sağlık yakınması olup 
da bir sağlık kurumuna başvurmamış olanların 
sağlık hizmet gereksinimi karşılanmamış olarak 
kabul edilmiştir.
3.  Hastanede yatarak tedavi görme:  Son bir yılda 
hastanede yatıp yatmadığı, yattıysa kaç kez yattı-
ğı sorgulanmıştır

Bağımsız değişkenler: Sağlık bakım hizmetleri-
nin kullanımına etki eden faktörler olarak bağım-
sız değişkenler Andersen’in klasik modeline göre 
üç gruba ayrılmıştır: hazırlayıcı, kolaylaştırıcı ve 
gereksinim faktörleri[5].

Hazırlayıcı faktörler: Yaş (yaş grubu), cinsiyet, 
eğitim düzeyi, medeni durum, aile büyüklüğü (ai-
lede yaşayan toplam birey sayısı) veya kompozis-
yonu (ailede kiminle birlikte yaşadığı)

Kolaylaştırıcı faktörler: çalışma durumu, algıla-
nan gelir durumu, sağlık güvencesi,  hizmetlerin 
uzaklığı, hizmetlere ek ödeme olup olmadığı, bu 
ücretlerin miktarı ve tanımlanması.

Gereksinim faktörleri: Barthel İndeksi (Bİ), algı-
lanan sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, kro-
nik hastalık sayısı, sürekli kullandığı ilaç varlığı, 
herhangi bir engel varlığı.

Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket progra-
mı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesin-
de sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler, tekli 

analizlerde ki-kare ile değerlendirilmiş ve tekli 
analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bulunan 
değişkenler lojistik regresyon analizi ile değer-
lendirilmiştir. 

BULGULAR: 
Araştırma gurubunun yaş dağılımı 71.7± 6.45 
(65-98). 186’sı (%47.7) kadın, 226’sı ( %52.3) 
erkekti. Çoğunluğu (n=159; %40.8) ilkokul me-
zunu idi. 269’u (%69.0) halen evlidir. 329’unun 
(%84.4) düzenli aylık geliri olup 39’unun (%10) 
sağlık güvencesi yoktur (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma grubunun sosyodemogra-
fik özellikleri, Manisa, 2013
özellik sayı %
Cinsiyet
Kadın
Erkek

186
204

47.7
52.3

Yaş dağılımı 71.7± 6.45 (65-98)
Eğitim durumu
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
üniversite

106
56
159
24
29
16

27.2
14.4
40.8
6.2
7.4
4.1

Medeni durum
Evli
Bekar
Dul

269
12
109

69.0
3.1
27.9

Kimle yaşıyor
Yalnız
Eşi ile
Eşi ve çocukları
Çocukları ile

62
177
92
59

15.9
45.4
23.6
15.1

Düzenli aylık 
geliri
Var
yok

329
61

84.4
15.6

Gelir durumu 
değerlendirmesi
Gelir gideri 
karşılamıyor
Gelir gideri 
karşılıyor
Gelir giderden 
fazla

109
270
11

27.9
69.2
2.8

Sağlık güvencesi
Yok
Var

39
351

10.0
90.0

Toplam 390 100.0
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Tablo 2. Sağlık durumu özellikleri, 
Manisa, 2013
özellik sayı %
Araç kullanımı
Evet
hayır

269
121

69.0
31.0

Engel var mı
Evet
Hayır

31
359

7.9
92.1

Kronik hastalık var mı
Evet
hayır

263
127

67.4
32.6

Kronik hastalık sayısı
0 (yok)
1
2
3
4 ve daha fazla

127
137
78
46
2

32.6
35.1
20.0
11.8
0.5

En az 1 yıl veya daha fazla kullandığı ilaç
0(yok)
1
2
3
4
5 ve daha fazla

100
104
90
49
20
27

25,6
26.7
23.1
12.6
5.1
6.9

Sağlığından ne kadar hoşnut
Hiç hoşnut değil
Çok az hoşnut
Ne hoşnut, ne de değil
Epeyce hoşnut
Çok hoşnut

20
62
113
122
73

5.1
15.9
29.0
31.3
18.7

Yaşam kalitesinden  ne kadar hoşnut
Hiç hoşnut değil
Çok az hoşnut
Ne hoşnut, ne de değil
Epeyce hoşnut
Çok hoşnut

18
74
104
119
75

4.6
19.0
26.7
30.5
19.2

Toplam 390 100.0

Araştırma gurubunun 263’ü (%67.4) herhangi bir 
kronik hastalığa sahip olup 126’sının (%32.3) bir-
den fazla kronik hastalığı vardır. 186’sı (%47.7) 
. İkiden fazla ilacı en az bir yıl ya da daha fazla 
süre kullanmaktadır (Tablo 2). Hasta olduğunda 
ya da sağlığı ile ilgili tavsiye alacağında kullan-
dığı sağlık kurumu (sürekli bakım kaynağı) olan 
kişi sayısı 322 8%82.6) dır. En sık kullanılan sü-
rekli hizmet kaynağının ilk üçü sırası ile ASM 
(163; %41.8), devlet hatanesi (112; %28.7) ve 
özel hastanedir (11; %2.8) (Tablo 3).

Son 15 günde herhangi bir sağlık sorunu olan 
kişi sayısı 98 (%25.1) olup bu sorun ile herhangi 
bir sağlık kuruluşuna başvuran sayısı 71 (sağlık 
sorunu yaşayanların %72.4’ü) olup 27’si (sağlık 

Tablo 3. Sürekli bakım kaynağı, Manisa, 2013
özellik sayı %
Hasta olduğunda yada sağlığıyla ilgili tavsiye 
alacağında kullandığı sağlık kurumu varmı?
Yok 
Var 

68
322

17.4
82.6

Sağlık kurumu ne
0(yok)
ASM
devlet hastanesi
özel hastane
ruh sağlığı hastanesi
SSK hastanesi

67
163
112
11
1
36

17.2
41,8
28,7
2,8
0,3
9,2

Sağlığınızla ilgili geçmişinizi 
tanıyan yer varmı?
Yok
var

103
287

26.4
73.6

İyi tanıyan yer ne
0(yok)
ASM
devlet hastanesi
özel hastane
diyaliz merkezi
SSK hastanesi

103
158
80
12
2
35

26.4
40.5
20.5
3.1
0.5
9.0

Toplam

sorunu yaşayanların %27.6’sı) herhangi bir sağ-
lık kurumuna başvurmamıştır. Son bir ayda sağ-
lık sorunu yaşayıp herhangi bir kuruma başvu-
ranlarda başvuru yeri sorgulandığında ASM (23; 
%32.4), devlet hastanesi (35; 49.3), özel hastane 
(8; %11.3) almaktadır. Bu kurumu seçme nede-
ni sorgulandığında sırası ile ilk üç seçme nede-
ni, bulunduğu yere yakın olma (28; %39.4), sağ-
lık güvencesi (21; %29.6)ve tavsiye (9; %12.7) 
oluşturmaktadır. Sağlık kurumuna ulaşmak için 
geçirilen süre dağılımı 16,4±10.9(5-60), Sağlık 
kurumunda hizmet almak için beklen süre(dk) da-
ğılımı 12.7±15.3 (0-60) dır (Tablo 4).

Son bir yıl içinde hastaneye yatanların sayısı 93 
‘tür (%76.2). Hastanede kalınan gün sayısı da-
ğılımı 8.5±8.9(1-60). Bu kurumu seçme nedeni 
sorgulandığında ilk üç sırayı sırası ile hizmetten 
memnun olma (41; %44.1), sağlık güvencesi 
(22 ; %23.7) ve bulunduğu yere yakın olma (16; 
%17.2) oluşturmaktadır. 28’i (%30.1) herhangi 
bir işlem için sağlık güvencesi dışında ücret öde-
miş olduğunu belirtmiştir (Tablo 5). Hastaneye 
yatanlar arasında yatış nedeni sorgulandığında ilk 
üç sırayı kardiyovasküler sistem hastalıkları (23; 
%24.7), Gastrointestinal Sistem (GİS) ve meta-
bolik hastalıklar (13; %13.69 ve solunum sistemi 
hastalıkları (12; %12.9) oluşturmaktadır.
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HİZMET KULLANIMI
Son 15 günde herhangi bir sağlık sorununuz oldu mu?
Hayır
Evet

292
98

74.9
25.1

Bu nedenle herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurdunuz mu?
Sağlık sorunu olmadı
Evet başvurdum
Hayır başvurmadım

292
71
27

74.9
6.9
18.2

*Başvuru nedeni (Bir başvuruda birden çok eden var)
Kontrol
Ağrı
İlaç yazdırmak
Kardiyovasküler sistem hastalıkları 
GİS ve metabolik hastalıklar
Solunun sistemi hastalıkları
Diğer (psikolojik, ürogenital, kas-iskelet)

21
21
6
20
7
5
5

24.7
24.7
7.0
23.5
8.2
5.8
5.8

*İlk Nereye başvurdunuz
ASM
Devlet hastanesi
Üniversite hastanesi
Özel hastane

23
35
5
8

32.4
49.3
7.0
11.3

*Bu kurumu seçme nedeniniz?
Sağlık güvencesi nedeniyle
Bulunduğu yere yakın olma
Hizmetten memnun olduğu için
Tavsiye edilmesi
Kuruluşta tanıdığının olması
Bekleme süresinin az olması

21
28
8
9
4
1

29.6
39.4
11.3
12.7
5.6
1.4

**Neden başvurmadınız?
Problemi önemsememe
Zamanı olmama
Parası olmama
Ne yapması gerektiğini bilememe
Nereye gideceğini bilememe

19
2
3
2
1

70.3
7.4
11.1
7.4
3.7

*HİZMETE ERİŞİM
Sağlık kurumuna ulaşmak için geçirilen süre dağılımı 16,4±10.9(5-60)
Herhangi bir işlem için sağlık güvencesi dışında ücret ödeme
Evet
Hayır

14
57

19.7
80.3

Hizmet almak için ödenen paranın oluşturduğu maddi yük
Ücret ödemeyen
Az
Orta
Fazla

57
5
6
3

80.3
7.0
8.5
4.2

Sağlık kurumunda hizmet almak için beklen süre(dk) 12.7±15.3 (0-60)
Sevk gerekti mi?
Evet
Hayır

7
64

9.9
90.1

Tablo 4. Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Kullanımı; Başvuru/Ayakta Tedavi,
Manisa, 2013

*Analize herhangi bir sağlık sorunu olup başvuranlar alınmıştır; 
**Analize herhangi bir sağlık sorunu olup başvuruda bulunmayanlar alınmıştır
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HİZMET KULLANIMI
Son bir yıl içerisinde hastaneye yattınız mı?
Evet
Hayır

93
297

76.2
23.8

Hastanede kalınan gün sayısı dağılımı 8.5±8.9(1-60)
*Yatış nedeni
Kardiyovasküler sistem hastalıkları
GİS ve metabolik hastalıklar
Solunum sistemi hastalıkları
Kas-iskelet sistemi hastalıkları
Üro-genital hastalıklar
Operasyon
Diğer (ca, psikolojik,SVH)

23
13
12
2
6
31
6

24.7
13.9
12.9
2.1
6.4
33.3
6.4

*Bu nedenle ağırlıklı olarak kullandığınız yer/yerler?
Devlet hastanesi
Üniversite hastanesi
Özel hastane

56
18
19

60.2
19.4
20.4

*Bu kurumu seçme nedeniniz?
Sağlık güvencesi nedeniyle
Bulunduğu yere yakın olma
Hizmetten memnun olduğu için
Bağlı olduğu kurum olduğu için
Diğer

22
16
41
7
7

23.7
17.2
44.1
7.5
7.5

*HİZMETE ERİŞİM
*Herhangi bir işlem için sağlık güvencesi dışında ücret ödeme
Evet
Hayır

28
65

30.1
69.9

*Hizmet almak için ödediğiniz para sizin için ne düzeyde bir maddi yük oluşturdu?
Ücret ödemeyen
Az
Orta
Fazla

65
8
15
5

69,9
8,6
16,1
5,4

Hastaneye yatmak için ne kadar süre beklediniz(gün) 0.2±0.5(0-2 gün)

Referans B S.E. OR
Exp(B)

%95 CI P
Min. Max.

Sürekli belli bir hizmet kaynağı
Kronik hastalığı olma -,975 ,272 ,377 ,221 ,643 ,000
Karşılanmayan gereksinim
Medeni durum
Barthel İndeksi 
Kullanılan ilaç sayısı
Yaşam kalitesi

Evli
Ortalama üzeri
2 ve üzeri
Hoşnut

-1,233
-1,090
,905
1,102

,548
,430
,432
,429

,292
,336
2,473
3,011

,100
,145
1,061
1,298

,854
,781
5,765
6,985

,025
,011
,036
,010

Başvuru/Ayakta tedavi hizmetlerinde birinci basamak sağlık hizmeti kulanımı
Kronik hastalık 
Barthel İndeksi

Yok
Ortalama üzeri

,576
-,612

,225
,242

1,778
,542

1,143
,338

2,767
,871

,011
,011

Yatarak Tedavi Hizmetleri Kullanımı
Yaş
Kronik hastalık sayısı
Barthel İndeksi

80 yaş altı
İki ve üzeri
Ortalama üzeri

-,813
,711
-,542

,398
,250
,273

,444
2,037
,582

,203
1,247
,341

,968
3,327
,993

,041
,005
,047

Lojistik regresyon sonuçlarına göre (Tablo 6);

Tablo 5. Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Kullanımı; Yatarak Tedavi, Manisa, 2013

*Analize herhangi bir nedenle yatarak tedavi alanlar alınmıştır.
Tablo 6. Yaşlı bireylerin sağlık hizmet kullanımı ve ilişkili etmenler; Lojistik regresyon, 
Manisa, 2013
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Modele alınan değişkenler: 
Hazırlayıc faktörler: Yaş (80 yaş altı (ref), 80 
yaş ve üzeri); cinsiyet (erkek (ref), kadın); eğitim 
(ilköğretim ve üzeri (ref), ilköğretim altı); medeni 
durum (evil (ref), evil değil); aile yapısı (çekirdek 
aile(ref), geniş aile).
Kolaylaştırıcı faktörler: gelir (gelir gideri 
karşılıyor ve fazla (ref), gelir giderden az); sağlık 
güvencesi (var (ref), yok)
Gereksinim: Bartel indeksi (ortalama puan üzeri 
(ref), ortalama puan altı); algılanan sağlık (hoşnut 
(ref), hoşnut değil); kronik hastalık varlığı (yok 
(ref), var);Kronik hastalık sayısı (2 ve altı (ref), 2 
üzeri);  herhangi bir engel varlığı (yok (ref), var)

Sürekli belli bir hizmet kaynağı: Herhangi bir kro-
nik hastalığı olanların sürekli bir hizmet kaynağı 
mevcut olup, farklı kurumlardan hizmet almakta-
dırlar. 

Karşılanmayan gereksinim: Halen evli olanların 
ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebile-
cek durumda olan yaşlı bireylerin diğerlerine göre 
karşılanmayan gereksinimleri diğerlerine göre 
daha azdır. 

Başvuru/Ayakta tedavi hizmetlerinde birinci ba-
samak sağlık hizmeti kulanımı: Kronik hastalığı 
olmayanlar ve Bartel indeksi ortalamanın altında 
olanlar daha çok birinci basamaktan hizmet  al-
maktadırlar.

Yatarak Tedavi Hizmetleri Kullanımı: 80 yaşın 
üzerindekiler, ikiden fazla kronik hastalığı olanlar 
ve bartel indeksi ortalamanın altında olanlar daha 
çok yatarak sağlık hizmeti kullanmaktadırlar. 

TARTIŞMA:
Yaşlılık döneminin önemli özelliklerinden biri-
si birden fazla patolojinin ve onlara ait belirti ve 
bulguların birlikte bulunabildiği bir yaşam döne-
mi olmasıdır. Yaşlı bireylerde ilerleyen yaşla bir-
likte hastalıkların görülme sıklığındaki artış nede-
niyle sağlık hizmet kullanımına daha fazla ihtiyaç 
duyarlar, ancak yaşlanmanın getirdiği güçlükler 
nedeni ile de bu hizmetlerden yeterince yararla-
namayan bir grubun üyesi durumundadırlar. 
Dünya Sağlık Örgütü, 1990’ların sonlarına doğru 
“aktif yaşlanma” adı altında yaşlılıkta sağlığın ge-

liştirilmesine yönelik stratejiler belirlemiştir (6). 
Bu stratejilerin hayata geçirilmesi yönündeki en 
uygun yaklaşım evde ve kurumda sistematik bir 
izlem temeline dayalı, ikinci/üçüncü basamakla 
entegre bir birinci basamak sağlık hizmeti su-
nulması ve ülke şartları göz önüne alınarak yaşlı 
sağlığı ile ilgili sağlık politikası oluşturulmasıdır. 
Birinci basamağın görevlerinden olan yaşlı bi-
reylerde koruyucu bakımın amaçları, yaşa bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir; 65-74 yaş gru-
bunda yer alan yaşlılar için bu amaçlar: fiziksel, 
mental ve sosyal işlevlerini en üst düzeyde sür-
dürmelerini sağlamak, kronik sağlık sorunların-
dan kaynaklanan sorunları en aza indirmek, yaşlı 
bireyleri emekliliğe hazırlamaktır. 75 yaş ve üze-
rindeki grupta yer alan yaşlı bireyler için amaçlar: 
bağımsız olarak yaşama yeteneğini sürdürmek, 
kronik durumlardan kaynaklanan rahatsızlık ve 
aktivite kısıtlılığını, mental sıkıntıları azaltmak 
ve hastalıkların terminal evresinde hasta ve aile-
ye emosyonel destek sağlama olarak sıralanabilir 
(7). Tüm bu hizmetlerin yaşlı sağlığı üzerindeki 
önemi düşünülürse, yaşlı sağlık hizmetlerinde 
birinci basamağa “yaşlı nüfusun daha uzun süre 
sağlıklı bir biçimde yaşamasını temin etmek” 
kapsamında çok önemli görev ve sorumlulukla-
rı olduğu tartışılmaz. Çalışmamızda da yaşlı bi-
reylerin hem sürekli hizmet kaynağı olarak hem 
de ilk başvuru yeri olarak birinci basamak sağ-
lık hizmetlerinden yararlandıkları belirlenmiştir. 
%82.6’sının sürekli bakım kaynağı vardır. En sık 
kullanılan sürekli hizmet kaynağının ilk üçü sıra-
sı ile ASM (%41.8), devlet hatanesi ( %28.7) ve 
özel hastanedir (%2.8).

Ulaşım boyutuna bakıldığında, sağlık hizmet kul-
lanımında özellikle yaşlı bireylerde sağlık kuru-
munun ulaşımının daha kolay olması hizmetten 
yararlanmayı etkilemektedir. Ayaktan tedavide 
kurumu seçme nedeni ilk sırada ulaşım kolaylığı 
iken yatarak tedavide ilk sırayı sağlık güvencesi 
almaktadır. Sağlık hizmetleri kullanımında hiz-
met alınan kurumun ulaşımının kolay olması ve 
bireylerin evine yakın olması önemliyken hasta-
lık şiddetine göre önemi azalmaktadır. Nedeninin 
ise bireylerin hastalık şiddeti arttıkça bu duruma 
daha fazla katlanabilmeleri ve daha çok hastalığın 
ön planda tutularak ulaşım ve yakınlığın etkisinin 
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azalması ve hizmetten memnuniyet ve ekonomik 
olarak ulaşılabilirliğin daha ön planda olduğu 
söylenebilir. Çalışmamızda da ayakta tedavide 
hizmet alınan kurumu seçme nedeni sırası ile bu-
lunduğu yere yakın olma (%39.4), sağlık güven-
cesi ( %29.6) ve tavsiye (%12.7) oluşturmaktadır. 
Yatarak tedavide ise seçilen kurumu seçme nedeni 
sırası ile hizmetten memnun olma (%44.1), sağlık 
güvencesi (%23.7) ve bulunduğu yere yakın olma 
(%17.2) oluşturmaktadır.

Yaşlılık dönemi sosyal ve fiziksel açıdan diğer yaş 
dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu de-
ğişiklikler sonucunda yaşlı birey diğer bireylere 
bağımlı durumuna gelebilir. Sonuçta sağlık hiz-
metine daha fazla ihtiyaç duyan ancak bu hizmet-
lerden yeterince yararlanamayan bir grubun üyesi 
durumundadırlar. Çalışmamızda da sağlık hizmet 
kullanımında ilişkili etmenler incelendiğinde ha-
len evli olmayan yaşlıların, Barthel indeksi orta-
lamadan kötü olanların, iki ve daha fazla sürekli 
ilaç kullanımı olanların ve yaşam kalitesi algısı 
iyi olmayanların karşılanmayan gereksiniminin 
diğerlerine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada son 15 günde sağlık hizmeti kullanan 
ve kullanması gereken 98 bireyden 27’si (%27.6) 
herhangi bir kuruma başvurmamıştır ve bunların 
karşılanmamış gereksinimi olduğu kabul edilmiş-
tir. Literatürde ise bir ya da daha fazla karşılan-
mamış gereksinimi olanlar %14 ile %60 arasında 
değişen oranlarda bildirilmiştir (8,9,10). Bunun 
dışında, Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırma-
da katılımcıların %6.4’ünün karşılanmamış tıbbi 
gereksinimi olduğunu belirtmiştir. Black ve arka-
daşları, yaşlı bakım evlerindeki yaşlılar arasında 
karşılanmayan gereksinim oranını %58 olarak be-
lirlemiştir (11). Literatürde karşılanmamış gerek-
sinimin en önemli nedeni hizmetlerin çok pahalı 
olması olarak gösterilmiştir. Ayrıca sağlık algısı 
iyi olanların karşılanmamış gereksiniminin daha 
az olduğu saptanmıştır (12]) Bizim çalışmamızda 
da sağlık algısı iyi olanların ve Barthel indeksi iyi 
olanların karşılanmamış gereksinimi diğerlerine 
göre daha azdır. 

Son bir yıl içinde hastaneye yatma %23.8’dir.Bu 
sonuç literatür ile benzerdir (10,13). Çalışmada 

hastaneye yatışı daha yaşlı olanlar, kronik hasta-
lığı ikiden fazla olanlar ve Barthel indeksi kötü 
olanlar diğerlerine göre daha fazla kullanmakta-
dır. Aynı literatürde de kronik hastalığı olma ve 
genel sağlık durumunun hastane yatışlarını etki-
lediği belirtilmektedir. Çalışma sonuçları literatür 
ile uyumludur (14,15). 

Sonuç ve Öneriler: 
Araştırma sonuçlarına göre;
Yaşlıların dörtte birinden daha fazlasının karşı-
lanmayan sağlık hizmet gereksinimi olduğu belir-
lenmiştir. Halen evli olanların ve günlük yaşam 
aktivitelerini yerine getirebilecek durumda olan 
yaşlı bireylerin diğerlerine göre karşılanmayan 
gereksinimleri diğerlerine göre daha azdır. 

Son bir ayda sağlık sorunu yaşayıp herhangi bir 
kuruma başvuranlardan sadece üçte biri birinci 
basamak sağlık hizmetlerine başvuruda bulun-
maktadır. Kurumu seçme nedenleri arasında ya-
rıya yakını “bulunduğu yere yakın olma” olarak 
açıklamıştır. Herhangi bir kronik hastalığı olanla-
rın sürekli bir hizmet kaynağı mevcut olup, farklı 
kurumlardan hizmet almaktadırlar. Kronik has-
talığı olmayanlar, günlük yaşam aktiviteleri iyi 
olmayanlar daha çok birinci basamaktan hizmet 
kullanmaktadır. 

Yaşlı bireylerin yaklaşık dörtte biri son bir yıl 
içinde bir sağlık sorunu nedeni ile hastaneye yat-
mıştır. 80 yaşın üzerindekiler, ikiden fazla kronik 
hastalığı olanlar ve Bartel indeksi ortalamanın al-
tında olanlar daha çok yatarak sağlık hizmeti kul-
lanmaktadırlar.

 Sonuç olarak, bu çalışma yaşlı bireylerde sağlık 
hizmet kullanımında ağırlıklı olarak gereksinim 
faktörleri ve kolaylaştırıcı faktörlerin önemli rol 
oynadığını ortaya koymuştur. Bu da bize sağlık 
örgütlenmesinde ve hizmet sunumunda onların 
hizmet kullanım ve etkileyen faktörleri göz önüne 
alınması ve risk guruplarına öncelik verilmesi ge-
reğini ortaya koymuştur.

Öneriler:
Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler:
- Yaşlılara yönelik sağlık hizmeti örgütlenmesi 
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oluşturulurken, yaşlıların sağlık hizmeti kullanım 
özellikleri dikkate alınmalıdır. 
- Gelir düzeyi düşük olan yaşlıların da sağlık 
hizmetlerini etkin kullanabilmesi için tüm sağlık 
hizmetleri ücretsiz olarak ve kapsamlı bir şekilde 
verilmelidir.
- Yaşlılara koruyucu, tedavi edici ve rehabilite 
edici hizmetler evlerine/yaşadıklara en yakın yere 
en yakın olan birinci basamak sağlık kuruluşla-
rında sürekli izlem ve kayıtları yapılarak bütüncül 
yaklaşımla verilmelidir.
- Yaşlılardan yalnız yaşayan, gelir durumu kötü 
olan, sağlık güvencesi olmayan, çok sayıda kro-
nik hastalığı olanlar özellikle riskli gruplar olup, 
onlara daha ayrıcalıklı hizmet sunulmalıdır. Sağ-
lık hizmetlerinde eşitsizlikleri önlemek için bu 
gruplara öncelik verilmelidir.
- Evinden çıkamayan yaşlılara yönelik olarak 
evde bakım hizmetleri sunulmalıdır.
- Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri yaşadık-
ları yer olan evlerinde tespit edilmeli ve yaşlılara 
ev ziyareti yapılarak düzenli kontrol ve bakım ya-
pılmalıdır
- Yaşlı sağlığının iyileştirilmesine yönelik daha 
fazla sayıda topluma dayalı çalışmalar yapılmalı-
dır. Bu araştırmaların sonuçları da topluma yayıl-
malı ve hizmet planlamada kullanılmalıdır.
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